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Pan

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi  na interpelację  z  dnia  30.03.2021r.  w sprawie remontu ulicy Stawiszyńskiej
w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Wojska Polskiego, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Realizacja  inwestycji  jaką  jest  przebudowa  ul.  Stawiszyńskiej  wymaga  uprzedniego
przygotowania   dokumentacji  projektowej,  uzyskania  niezbędnych  uzgodnień  i  zezwoleń  oraz
zabezpieczenia  na  ten  cel  koniecznych środków finansowych,  których  Miasto  Kalisz  obecnie  nie
posiada.  W  czasie  trwającej  od  marca  ub.r.  pandemii  koronawirusa  COVID-19,  skutkującej
spowolnieniem gospodarczym i ograniczeniem wpływów do budżetów samorządów, priorytetowym
staje  się  zabezpieczenie  w  pierwszej  kolejności  środków  na  zadania  ujęte  w  planie  wydatków
majątkowych na rok 2021r. oraz  kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych.

Biorąc  pod uwagę  zasadność  przedsięwzięcia,  podczas  prac  nad  projektem Budżetu  Miasta
Kalisza na kolejne lata rozważona zostanie możliwość umieszczenia w planie wydatków majątkowych
proponowanego zadania, w pierwszej kolejności w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej,
jednak  z  uwzględnieniem  możliwości  finansowych  Miasta  oraz  hierarchii  potrzeb  w  zakresie
drogownictwa.  Równocześnie  pragnę  zaznaczyć,  iż  ostateczną  decyzję  w  tym  zakresie  będzie
podejmować Rada Miasta Kalisza.

Równocześnie  wyjaśniam,  że  sprawę  przywrócenia  oświetlenia  na  moście  Bernardyńskim
przekazałem  do  rozpoznania  i  wyjaśnienia  do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska. O dokonanych ustaleniach poinformuję Pana odrębnym pismem.



Kalisz, dn. 30.03.2021 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

w sprawie remontu odcinka ulicy Stawiszyńskiej od 3 Maja i oświetlenia przy
moście Bernardyńskim  

Szanowny Panie Prezydencie,

Mieszkańcy  ulicy  Stawiszyńskiej  już  od  wielu  lat  zwracają  uwagę,

iż jedynym odcinkiem ulicy Stawiszyńskiej, który nie został wyremontowany jest

ten pomiędzy ulicami 3 Maja a Wojska Polskiego.  Należy nadmienić,  iż  jako

Radny  z  tego  okręgu  wielokrotnie  wnioskowałem  o  remont  wyżej

wymienionego odcinka w propozycjach do budżetu miasta, niestety bez skutku.

Mieszkańcy  nie  rozumieją  również,  dlaczego  oświetlenie  na  moście

Bernardyńskim jest wyłączone od wielu lat.

W związku z powyższym proszę o informację:

• W  którym  roku  w  budżecie  Miasta  zostanie  ujęty  remont  ulicy

Stawiszyńskiej na odcinku pomiędzy ulicami 3 Maja a Wojska Polskiego? 

• Czy  jest  możliwość  szybkiej  naprawy  oświetlenia  na  moście

Bernardyńskim? 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


